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Filoso� cké workshopy...

Termín: 20. 12. 2017 od 17 hodin
Co může být krásnějšího než se v předvá-
nočním čase shonu malinko pozastavit a 
užít si přemýšlení ve skupině podobně na-
laděných lidí? Pokud odpovídáte správně, 
že nic, pak neváhejte dorazit na netradiční 

filosofický workshop s vánoční tematikou. Čeká na Vás punč, nějaké to cukroví, 
vstupní hra i bohatý filosofický program. 
Workshop je určen všem studentům JU, akademickým pracovníkům i široké 
veřejnosti.  Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na Vás!

Filosofický workshop 
o Vánocích

Termín: 7. - 8. 12. 2017

Dne 7. a 8. prosince 2017 se na Teologické 
fakultě Jihočeské univerzity v Českých Bu-
dějovicích uskuteční mezinárodní filosofic-
ký workshop, kterého se účastní odborníci 

z České republiky, Německa, Španělska. 

Budweiss - Bamberg 

Philosophical Workshop 
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Přednášky...

Termín: 14. 12. 2017 od 13.30 hodin 
Přednášející: prof. PhDr. Milan Nakonečný

Rádi bychom Vás pozvali na přednášku 
prof. PhDr. Milana Nakonečného, českého 
psychologa, historika, vysokoškolského pe-

dagoga i autora mnoha učebnic a publikací. Přednáška Psychologie politiky 
se uskuteční ve čtvrtek 14. 12. 2017 od 13.30 hod v učebně č. 210, Kněžská 8,    
České Budějovice.  

Psychologie 
politiky

Termín: 13. 12. 2017 od 16 hodin
Přednášející:  Mgr. Jan Kuneš, Ph.D.  
Rádi bychom Vás pozvali na přednášku     
Mgr. Jana Kuneše, Ph.D.  z Filoso) ckého ústa-
vu AV ČR a FF UPCE v Pardubicích s názvem 
Fichtova pozdní ) loso) e absolutna. 

Přednáška se uskuteční ve středu 13. 12. 2017 od 16 hodin v učebně č. 204, Kněž-
ská 8, České Budějovice.

Fichtova pozdní 
' loso' e absolutna
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Advent na TF...

Termín: 20. 12. 2017 od 14.30 hodin

Rádi bychom Vás pozvali na vánoční zpívá-

ní v kostele Sv. Rodiny, které se uskuteční 

20. 12. 2017. Přijďte si užít předvánoční at-

mosféru. 

Na koncertě vystoupí studenti Teologické 

fakulty JU pod vedením Mgr. Karla Ochozky. V průběhu koncertu bude otevře-

na sbírka na opravu/restaurování studentského kostela.

Po koncertu bude následovat neformální setkání pedagogů a příznivců Teolo-

gické fakulty JU.

Vánoční zpívání

Termín: 29. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12. 2017 
                  od 12 hodin
Srdečně Vás zveme na krátké setkání a slav-

nostní rozsvěcení svíček na adventním věn-

ci, které se uskuteční vždy ve středu 29. 11., 

6. 12., 13. 12., 20. 12. 2017 v 12 hod v atriu                                    

před knihovnou TF. Těšit se můžete i na krátké hudební vystoupení.

Rozsvěcení svící 
na adventním věnci
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Advent na TF...

Kněžská 8
373 67 České Budějovice 

www.tf.jcu.cz
www.facebook.com/teologickafakultaju/

Teologická fakulta JU

Termín: 1. 12. - 22. 12. 2017
Rádi bychom Vás pozvali na výstavu autor-

ských fotogra" í studenta U3V Jana Pihery. 

Vernisáž výstavy se uskuteční  v pátek 8. 12. 

2017 ve 12.30 hod v učebně 204.

Autor k výstavě napsal: „Vím to - nestanu se 

malířem. Rád bych, ale neumím nakreslit ani 

domeček, natož perníkovou chaloupku, či dokonce dívčí portrét... Ale mám kama-

rády - foťák, počítač a Zoner - pěkně sehranou partičku. Znají mnohá tajemství a 

umí kouzla, na  která se snažím přijít. S jejich pomocí zachycuji a vytvářím kouzelné 

obrázky, celý pohádkový svět.

Hrátky s architekturou


